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عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : زهري عبد الكريم حسن   تولد 1964
املؤجر :   علي سعيد درباس   تولد   1961

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2023/1/24 وينتهي : 2024/1/24
رقم العقار وعنوان املتجر : الالذقية – بسنادا عقار 627 بسنادا

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37215

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :حممد معني سعيد قصار بين املرجه تولد1983 
املؤجر :مصطفى حممد محودي  تولد1968  

يبدأ من تاريخ :2022/11/12 ولغاية :2023/11/12 
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – الصليبة -8/907+7 صليبة 

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37220

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : باسل حممد احلاجي تولد 1978
املؤجر :   طارق عبد اهلل برجس   تولد   1983

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2023/1/11 وينتهي : 2024/1/11
رقم العقار وعنوان املتجر : الالذقية – اليعربية عقار 2717 ط0ب

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37216

فقدان مصدقة تخرج
فقدت الطالبة : حال حسام حسني 

مصدقة خترج صادرة عن جامعة تشرين كلية اهلندسة املدنية 

قسم جيو تكنيك 

يرجى ممن يعثر عليها تسليمها ألقرب خمفر شرطة 

37217

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : حممد خالد حكيم  تولد 1996
املؤجر :   خالد عبد الغين حكيم  تولد   1968

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2022/9/27 وينتهي : 2025/9/27
 C/255 رقم العقار وعنوان املتجر : الالذقية – صناعية جديدة عقار
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37221

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : رواد أمحد عمران   تولد 1980
املؤجر :   إبراهيم علي قربصلي   تولد   1953

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2023/1/16 وينتهي : 2024/1/16
رقم العقار وعنوان املتجر : الالذقية – بسنادا عقار 596 بسنادا

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37214

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :عبد الرمحن حممد عبد الرمحن   تولد1992 
املؤجر :أيهم علي سليمان  تولد1983  

يبدأ من تاريخ :2023/1/15  ولغاية :2024/1/15 
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – سقوبني عقار 402 سنجوان 

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37219

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : عبري مأمون مورللي   تولد 1975
                سامر حممد علي أشقر   تولد 1971

املؤجر :   حسن أمحد داؤد   تولد  1964
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2023/1/15 وينتهي : 2025/1/15
H/148 رقم العقار وعنوان املتجر: الالذقية – صناعية جديدة عقار

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37213

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :عبد الرمحن عامر قناعة  تولد1988 
املؤجر : رانا رجب فاقي   تولد1987  

يبدأ من تاريخ :2023/1/25  ولغاية :2024/1/25 
رقم العقار وعنوانه :الالذقية – صليب الرتكمان عقار 2/2241 صليب الرتكمان 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37218

إعان رقم /1033/825/تاريخ 2023/1/24

بناءً على أحكام املرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديله 

بالقانون رقم /41/ لعام 2002

يعلن رئيس جملس مدينة الالذقية املخطط التنظيمي التفصيلي 

ملدينة الالذقية إعالنا دوريا وذلك بعد انقضاء أكثر من ثالث سنوات 

على إعالنه ، وذلك وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 

املعدل بالقانون /41/ لعام 2002

ــدوام  ويــدعــو أصــحــاب العالقة لــالطــالع عليه خــالل ســاعــات ال

يودعه  استدعاء  االعــرتاض عليه مبوجب  يود  وتقديم من  الرمسي 

لدى ديوان جملس مدينة الالذقية خالل مدة ثالثني يوماً من تاريخ 

هذا اإلعالن يف اجلرائد الرمسية.

رئيس جملس مدينة الالذقية

37207

إعان
تولد  جنيبه  والــدتــه  دريباتي  أمحــد  علي  املــواطــن  الينا  تقدم 
وطين  برقم  بطاقة شخصية  85 حيمل  خـ  البهلولية   القيد   1947
06050024637 صادرة عن أمانة البهلولية بطلب ترخيص إلشادة دار 
البهلولية  544 عقارية  رقم  العقار  السهمية من  سكين على حصته 
فعلى من يود االعرتاض التقدم باعرتاضه خالل مهلة /15/ مخسة 

عشر يوماً من تاريخ النشر 
رئيس جملس بلدة البهلولية 

135315

إعان
ملزاولة  سلطان  عصام مجيل  املواطن  طلب  السامية  بلدة  تعلن 
سريعة  ووجــبــات  عجل  حلمة  لبيع  شعيب  مطعم  لرتخيص  مهنة 
وصفيحة حلمة بالعجني مشوية ، على العقار رقم /67/ من منطقة 

السامية العقارية 
الــدوام  أوقــات  البلدة خالل   فعلى من يود االعــرتاض مراجعة 

الرمسي وذلك ملدة  /15/ يوماً من تارخيه 
رئيس بلدة السامية 

135323


